
Khởi động chế độ làm lạnh

Tắt máy

Khởi động chế độ khử ẩm

Khởi động chế độ chạy quạt

Chọn tốc độ quạt

Cài đặt nhiệt độ phòng

Tốc độ quạt tự động

Dàn lạnh hoạt động êm
Chế độ
luồng gió tiện nghi 

Dàn nóng 
hoạt động êm

Đảo gió tự động 
theo phương đứng

Chế độ
tiết kiệm điện

Mắt thần 
thông minh

Làm lạnh nhanh
Inverter

BẢNG TÍNH NĂNG

Cánh đảo gió đơn mạnh mẽ

Cánh đảo gió kép mạnh mẽ

Đảo gió góc rộng

Đảo gió tự động phương đứng
(lên và xuống)

Đảo gió tự động theo phương ngang
(trái và phải)

Luồng gió 3 chiều

Chế độ luồng gió thoải mái (Coanda)

Hybrid Cooling
(Kiểm soát độ ẩm thông minh)

Chế độ dàn lạnh hoạt động êm

Mắt thần thông minh tiêu chuẩn
(Tiết kiệm năng lượng)

Mắt thần thông minh 2 khu vực 
(Chế độ tập trung và thoải mái)

Khử mùi

Phin lọc khử mùi Apatit Titan 

Chế độ tiết kiệm điện

Nút tắt / mở trên dàn lạnh 

Bộ lọc không khí chống mốc 
(Bộ lọc trước) 

Vận hành chống nấm mốc

Mặt nạ phẳng dễ lau chùi 

Máng nước xả có thể tháo rời 

Bộ lọc bụi PM2.5 (tùy chọn)

Chế độ dàn nóng hoạt động êm

Điều khiển tiện nghi

Tiện lợi cho cuộc sống hiện đại

Tốc độ quạt tự động

Chế độ làm lạnh nhanh

Tiết kiệm điện trong chế độ chờ

Điều khiển qua điện thoại thông minh
(Phụ kiện tùy chọn) 

Điều khiển từ xa không dây
có đèn nền

Cài đặt thời gian mở/tắt đếm ngược 

Chế độ cài đặt ban đêm 

Tự động khởi động lại máy 
sau khi mất nguồn điện

Cánh tản nhiệt xử lý chống ăn mòn

Bảo vệ điện áp cao-thấp

Bảo vệ điện áp cao

Luồng gió tiện nghi 5.0 - 6.0 - 7.12.5 - 3.5

Cài đặt thời gian mở/tắt 24 giờ

Cài đặt hẹn giờ hàng tuần 

Cài đặt hẹn giờ

An tâm

Vệ sinh 5.0 - 6.0 - 7.12.5 - 3.5

*Các đặc tính, thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không báo trước

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

DÀN LẠNH

DÀN NÓNG

FTKC25TVMV FTKC35TVMV FTKC50TVMV FTKC60TVMV FTKC71TVMV

FTKC25TAVMV FTKC35TAVMV

RKC25TVMV RKC35TVMV RKC50TVMV RKC60TVMV RKC71TVMV

RKC25TAVMV RKC35TAVMV

770mm

285mm

Điện năng tiêu thụ

kW

Btu/h

Làm lạnh W

COP Làm lạnh

Làm lạnh

3.67 3.65

Chỉ số tiết kiệm năng lượng CSPF 5.7 5.65

Kích thước (Cao x Rộng x Dày)

Hiệu suất năng lượng

mm 285 x 770 x 226

Trọng lượng kg 8

Độ ồn (Cao/TrungBình/Thấp/SiêuThấp) dBA

Làm lạnh

Làm lạnh

Kích thước (Cao x Rộng x Dày) mm

Trọng lượng

Môi chất lạnh

Lượng môi chất nạp

Độ dài ống

Ống kết nối

Giới hạn hoạt động

Chiều dài không cần nạp

Chiều dài tối đa

Độ cao tối đa

kg

kg

Độ ồn (Cao/Thấp) dBA

m

m

m

mm

mm

mm

°CDB

1 pha, 220~240V, 50Hz Nguồn điện

Công suất
Tối thiểu - Tối đa

3.80 3.45 3.00

6.05 5.82 5.75

295 x 990 x 266

13

R32 R32R32

30

20

10

30

20

1010

15

12

19.4~46

ø 12.7 ø 15.9

ø 6.4

ø 16.0

19.4~46

ø 6.4

ø 16.0

19.4~46

ø 6.4

ø 16.0

ø 9.5

0.50 0.70 1.0 1.05

47 / 44 49 / 45 49 / 43 50 / 43 51 / 46

550 x 658 x 275 595 x 845 x 300

2623 36 40

2.5 (1.0 - 3.4) 3.5 (1.3 - 4.1) 5.2 (1.4 - 6.0) 6.0 (1.4 - 6.7) 7.1 (2.1 - 7.5)

8,500 (3,400 - 11,600) 11,900 (4,400 - 14,000) 17,700 (4,800 - 20,500) 20,500 (4,800 - 22,900) 24,200 (7,200 - 25,600)

680 (210 - 1,100) 960 (250 - 1,455) 1,365 (260 - 1,730) 1,740 (300 - 2,060) 2,365 (400 - 2,550)

38 / 33 / 25 / 19 39 / 34 / 26 / 22 44 / 40 / 35 / 29 45 / 41 / 36 / 29 46 / 42 / 37 / 31

990mm

295mm

Lỏng

Ga

Nước xả Tiết kiệm 
năng lượng

Tinh lọc 
không khí

Lạnh tức thìĐộ bền cao

VN-FTKC1803

DAIKIN THỰC HIỆN ĐẾN 8 LẦN KIỂM TRA RÒ RỈ MÔI CHẤT LẠNH

3 lần
cho máy nén

dàn
trao đổi nhiệt

hoàn thành
1/2 sản phẩm

hoàn tất
sản phẩm

đóng gói trước khi
giao hàng

FTKC25,35 
cần thêm KRP067A41
FTKC50,60,71 
cần thêm KRP980B2

Tùy chọn thêm:

ĐIỀU KHIỂN 
THÔNG MINH 
QUA ĐIỆN THOẠI

Hẹn giờ mở
Hẹn giờ tắt

Hủy hẹn giờ

Chức năng hẹn giờ
24h đếm ngược

Chế độ vận hành
ban đêm

Màn hình điều khiển có đèn nền
dễ dàng điều khiển trong bóng đêm

Chỉ số tiết kiệm năng lượng



Mắt thần thông minhMắt thần thông minh
TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG

Bạn đã từng nghe 
về hiệu ứng "COANDA"? 
Đây là một hiện tượng vật lý để giải thích tại sao máy bay 
lại có thể bay trên không khí và Daikin đã vận dụng điều 
này vào dòng sản phẩm mới.
Hiệu ứng Coanda là hiện tượng quỹ đạo chuyển động của 
dòng khí bị thay đổi để xuôi theo hướng bề mặt cong mà 
dòng khí đó tiếp xúc. Chúng tôi đã vận dụng hiện tượng này 
để điều khiển luồng gió chuyển động sát bề mặt của tường 
hoặc trần trong phòng. 

Với công nghệ điều hòa không khí hàng đầu của Daikin.

NGUỒN ĐIỆN KHÔNG ỔN ĐỊNH?

Dòng sản phẩm FTKC được trang bị mạch điện tử có độ 
bền cao có thể chịu đựng được điện áp lên đến 440V.

ĐIỆN ÁP CAO

ĐIỆN ÁP THẤP

DÒNG ĐIỆN ĐỊNH MỨC

CÓ THỂ CHỊU ĐỰNG ĐƯỢC
DAO ĐỘNG

ĐIỆN ÁP CAO

CÓ THỂ CHỊU ĐỰNG ĐƯỢC
DAO ĐỘNG

ĐIỆN ÁP CAO
SO VỚI MODEL TRƯỚC ĐÂYSO VỚI MODEL TRƯỚC ĐÂY

LẮP ĐẶT MÁY Ở MÔI TRƯỜNG BỊ ĂN MÒN?
Các cánh trao đổi nhiệt của dàn nóng được xử lý 
chống ăn mòn đặc biệt.
Bề mặt được phủ một lớp nhựa acrylic mỏng để tăng 
khả năng chống mưa axit và sự ăn mòn của muối.

Nhựa acrylic 

  chống ăn mònLớp thấm nước

Lớp thấm nước

Nhôm

Nhựa acrylic 
chống ăn mòn

Mặt cắt 
cánh tản nhiệt 
sơn phủ hai lớp

Mặt cắt 
cánh tản nhiệt 
sơn phủ hai lớp

Điều hòa mặt nạ COANDA nhanh chóng đạt được 
nhiệt độ đồng nhất ở các góc phòng.

TIẾT KIỆM ĐIỆN, THOẢI MÁI, AN TOÀNTỐN ĐIỆN, DỄ BỊ CẢM LẠNH

Gió thổi ra từ dàn lạnh

Inverter là công nghệ tiết kiệm điện năng do loại bỏ được quá trình hoạt động 
lãng phí của máy điều hòa không khí bằng cách điều khiển hiệu quả tốc độ 
động cơ máy nén. 

Gió thổi ra 
từ dàn lạnh

Điều hòa thông thường mất nhiều thời gian để 
đạt được nhiệt độ đồng nhất ở các góc phòng. 

ĐIỀU HÒA
THÔNG THƯỜNG

TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG
Công nghệCông nghệ

ĐỘ BỀN CAO

Tất cả các công suất đều được trang bị quạt 5 cấp độ, 
cho phép bạn điều khiển tốc độ quạt chính xác theo 
nhu cầu sử dụng. Vì thế, tính năng vận hành êm giúp bạn 
ngủ ngon hơn vào ban đêm. Độ ồn của FTKC25 chỉ 19 dB(A).

HOẠT ĐỘNG ÊM

Bảng tham khảo độ ồn

30dB(A)

Tiếng quả lắc
40dB(A)

Thư viện
50dB(A)

Văn phòng
20dB(A)

Tiếng lá rơi

THOẢI MÁI HƠN VỚI LUỒNG GIÓ

TINH LỌC KHÔNG KHÍ

Phin lọc PM2.5 (Tùy chọn)

Phin lọc bắt bụi chống mốc

Phin lọc khử mùi APATIT TITAN

Giúp loại bỏ các hạt bụi kích thước siêu nhỏ 
với đường kính <2.5µm

Phin lọc khử mùi Apatit Titan

Môi chất lạnh

Bí mật tiết kiệm điện của Daikin!

Máy nén Swing. Ma sát và rò rỉ môi 
chất lạnh được giảm thiểu đến mức thấp 
nhất để tiết kiệm năng lượng nhiều hơn.

Động cơ DC từ trở. Sử dụng lợi thế của 
nam châm để giảm hóa đơn tiền điện 
cho bạn.

R410A
2,090

R22
1,810
R32
675

Chỉ số làm nóng lên toàn cầu (GWP)
của mỗi loại môi chất lạnh

Không ảnh hưởng
tầng Ozone

Tăng cường
hiệu suất năng lượng

Giảm hóa đơn
tiền điện

Chất làm lạnh R-32 không phá hủy tầng Ô-zôn (ODP) và chỉ số làm nóng 
lên toàn cầu (GWP) chỉ bằng 1/3 so với chất làm lạnh R-410A và R-22.

5tr
0 1 2 3 4 5 6 7 8

Năm

15tr

25tr

35tr

45tr

55tr

65tr

75tr
VNĐ

FTKC-T Mới

Thu hồi lại chi phí 
đầu tư ban đầu chỉ trong 

8 tháng
Chênh lệch giá mua

3 triệu

Tiết kiệm

55%
Tiết kiệm

Sau 8 năm
30.960.000

CHI PHÍ ĐIỆN NĂNG TRONG 1 NĂMSƠ ĐỒ TỔNG CHI PHÍ CHO MỘT MÁY ĐIỀU HÒA TRONG 8 NĂM

NON-Inverter
FT25FV1M

7,68
3,43
triệu

triệu

THÂN THIỆN MÔI TRƯỜNG

 Dừng

Chạy nhanh

Chạy nhanh

Chạy nhanh

 Dừng

Máy Thông Thường Hoạt Động:

TĂNG
tiền điện

KHÔNG ỔN ĐỊNH
Nhiệt độ

ỒN HƠN

Máy Inverter Hoạt Động:

GIẢM
tiền điện

ỔN ĐỊNH
Nhiệt độ

ÊM HƠN

Mắt thần thông minh tiết 
kiệm điện năng bằng cách 
phát hiện sự hiện diện của 
người trong phòng. 
Nếu không có người trong 
vòng 20 phút, máy sẽ tự 
động tăng nhiệt độ cài đặt 
khoảng 2 độ C.

Non Inverter
Inverter


